
Η υπηρεσιακή ολλανδι-
κή Κυβέρνηση στην επί-
σημη ιστοσελίδα της 
ανακοίνωσε τα μέτρα  
που προτίθεται να λάβει 
για την αντιμετώπιση 
του φλέγοντος  θέματος  
των τιμών ενέργειας. Εν 
λόγω κυβερνητικά μέ-
τρα έχουν ως εξής :  

Μειώνεται ο ενεργειακός 
φόρος για νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις για το 
έτος 2022. Η Κυβέρνη-
ση πρόκειται να διαθέ-
σει 2,7 δισεκατομμύρια 
ευρώ για αποζημίωση 
των νοικοκυριών και 
500 εκ. για αποζημίωση 
επιχειρήσεων. Περαιτέ-
ρω, πρόκειται να διατε-
θούν 150 εκατομμύρια 
ευρώ για στήριξη ευπα-
θών νοικοκυριών με 
υψηλό λογαριασμό ε-
νέργειας και/ή κακή μό-
νωση κατοικίας μέσω 
των αντίστοιχων Δήμων 
οι οποίοι θα αποφασί-
ζουν τον τρόπο χρήσης 
των πόρων. Αυτό μπο-
ρεί να γίνει, επί παρα-
δείγματι, μέσω μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργει-
ας (π.χ. παροχή κουπο-
νιών στα νοικοκυριά για 

αγορά μονωτικών υλι-
κών) ή παροχής συμ-
βουλευτικών υπηρε-
σιών. Παράλληλα, η Κυ-
βέρνηση θα συνεχίσει 
να παρακολουθεί στενά 
τις εξελίξεις στις τιμές 
ενέργειας και τις συνέ-
πειες της αύξησης 
στους λογαριασμούς. 

Δεδομένου ότι το σύνο-
λο σχεδόν των κατανα-
λωτών θα επιβαρυνθεί 
λόγω της αύξησης των 
τιμών ενέργειας το επό-
μενο έτος, τα μέτρα 
που έλαβε η Κυβέρνηση 
στοχεύουν στην 
άμβλυνση των συνε-
πειών. Το ποσό στήρι-
ξης θα ανέρχεται έως 
400 ευρώ ετησίως για 
κάθε νοικοκυριό. Το 
ακριβές πόσο για κατα-
νάλωση ενέργειας που 
θα κληθεί να καταβάλει 
κάθε νοικοκυριό θα εί-
ναι  συνάρτηση κυρίως 
της σύνθεσης των νοι-
κοκυριών και του βαθ-
μού μόνωσης της κατοι-
κίας.  

Όσον αφορά το άμεσο 
μέλλον, η υπηρεσιακή 
Κυβέρνηση τους επόμε-

νους μήνες θα παρακο-
λουθεί στενά την εξέλι-
ξη των τιμών του φυσι-
κού αερίου και τις συνέ-
πειες αυτών στους λο-
γαριασμούς ενέργειας 
των νοικοκυριών και 
των επιχειρήσεων. Επί-
σης, θα είναι σε διαρκή 
διαβούλευση με τους 
εταίρους στην ΕΕ για 
την αντιμετώπιση προ-
βλημάτων που σχετίζο-
νται με τις υψηλές τιμές 
του φυσικού αερίου.  

Δεδομένου ότι στόχος 
είναι η μείωση κατανά-
λωσης ενέργειας μακρο-
πρόθεσμα για την επί-
τευξη των κλιματικών 
στόχων, η Κυβέρνηση 
εστιάζει, μεταξύ άλλων, 
στην μόνωση κτιρίων 
επιχειρήσεων και κατοι-
κιών. Τα μέτρα ενεργει-
ακής απόδοσης των κτι-
ρίων συμβάλλουν στη 
μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων 
και επομένως τα καθι-
στά λιγότερο ευάλωτα 
στην απότομη αύξηση 
των τιμών. 

Κυβερνητικά μέτρα για αντιμετώπιση αύξησης τιμών ενέργειας  
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
αποδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στις μεταρρυθμίσεις σε 
δύο ζητήματα, οι οποίες 
πιθανόν να είναι απαραίτη-
τες για να λάβει η χώρα 
θετική αξιολόγηση για την 
επιλεξιμότητά της στο ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγ-
γύης. Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή πιέζει για μείωση 
της φοροαπαλλαγής για 
τόκους στεγαστικών δα-
νείων καθώς και για μείω-
ση έκπτωσης φόρου για 
τους αυτοαπασχολούμε-
νους, προκειμένου η χώρα 
να δικαιούται σχεδόν 6 
δισ. ευρώ από το εν λόγω 
Ταμείο. 

Τα κ/μ θα λάβουν χρήμα-
τα από το Ταμείο μόνο 
όταν εφαρμόσουν ορισμέ-
νες μεταρρυθμίσεις. Η 
Επιτροπή έχει υιοθετήσει 
έναν κατάλογο συστάσεων 
για κάθε χώρα οι οποίες, 
σε ό,τι αφορά στην Ολ-
λανδία, περιλαμβάνουν τις 
φορολογικές ελαφρύνσεις, 
και το θέμα της φοροαπο-
φυγής και τις δαπάνες για 
έρευνα.  

Η Ολλανδία έχει σχετικά 
μεγάλο αριθμό αυτοαπα-

σχολούμενων (πάνω από 
12% του εργατικού δυνα-
μικού), γεγονός που απο-
δίδεται, στη μεγάλη 
έκπτωση φόρου –μέχρι 
πρόσφατα 7.000 € ετησί-
ως. Το 2020 η Κυβέρνηση 
αποφάσισε την σταδιακή 
μείωση της έκπτωσης αυ-
τής σε ποσοστό άνω του 
50% έως το 2036. 

Όσον αφορά τους τόκους 
στεγαστικών δανείων, η 
φορολογική ελάφρυνση 
στην Ολλανδία είναι επί-
σης υψηλότερη σε σύγκρι-
ση με τις λοιπά κ/μ. Και 
για την περίπτωση αυτή 
όμως η Κυβέρνηση έχει 
ήδη αποφασίσει να περιο-
ριστεί η φορολογική ελά-
φρυνση, καθώς στο μέλ-
λον θα ισχύει μόνο για τον 
συντελεστή του χαμηλότε-
ρου φορολογικού κλιμακί-
ου. 

Αν και οι δύο εν θέματι 
φορολογικές ελαφρύνσεις 
έχουν ήδη περιοριστεί, 
από τις σχετικές συνομιλί-
ες στις Βρυξέλλες προκύ-
πτει ότι τα μέτρα που ε-
λήφθησαν δεν έχουν προ-
χωρήσει αρκετά ώστε να 

διασφαλιστεί το «πράσινο 
φως» για τα ευρωπαϊκά 
κονδύλια. Και ενώ είναι 
σαφές ότι η Ολλανδία δεν 
πρόκειται να οριστικοποιή-
σει τις σχετικές προτάσεις 
της εντός του 2021, ο Ολ-
λανδός Υπουργός πιστεύει 
ότι έχει ακόμα αρκετό 
χρόνο, επειδή η τελική 
προθεσμία για την υποβο-
λή προτάσεων στις Βρυ-
ξέλλες για αξιολόγηση εί-
ναι το καλοκαίρι του 2022. 
Αυτό υποδηλώνει ότι η 
Ολλανδία θα είναι η τελευ-
ταία χώρα της ΕΕ που θα 
οριστικοποιήσει τις προτά-
σεις της. 

Η Ολλανδία έχει δημοσιο-
ποιήσει τομείς στους οποί-
ους πρόκειται να διαθέσει 
τα χρήματα που θα λάβει 
από την ΕΕ : ανάπτυξη 
της οικονομίας υδρογόνου 
(2,5 δις. € ), κατασκευή 
ενός νέου αντιδραστήρα 
για την παραγωγή ιατρι-
κών ισοτόπων (1 δισ. € ), 
μόνωση κυβερνητικών 
κτιρίων, «δια βίου μάθη-
ση» και την αντικατάστα-
ση συστημάτων κεντρικής 
θέρμανσης των κατοικιών. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ολλανδία περιορισμούς φορολογικών ελαφρύνσεων 

για αυτοαπασχολούμενους και στεγαστικά δάνεια  
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Ολλανδός Υπουργός Εξωτερικών : Η ΕΕ πρέπει να προφυλαχθεί από εχθρικές εξαγορές 

εταιρειών τεχνολογίας  

Η Ολλανδία επιθυμεί  η Ευρωπαϊκή Ένωση να «εξοπλιστεί» κατά πιθανών εχθρι-
κών εξαγορών ευρωπαϊκών εταιρειών ημιαγωγών (chips). Θεωρεί ότι τα κ/μ  της 
ΕΕ πρέπει να ξεκινήσουν διάλογο μεταξύ τους για να «δημιουργήσουν εργαλεία 
ώστε  να αποτρέψουν σημαντικές και στρατηγικές εξαγορές εταιρειών τσιπ». 

Ο ολλανδός Υπουργός Εξωτερικών κ. Knapen επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο 
των ολλανδικών εταιρειών στον τομέα των ημιαγωγών, διαθέτοντας κατασκευα-
στές μηχανών ημιαγωγών όπως η ASML και η ASMI. Με το δικό της 
«οικοσύστημα chip», η ΕΕ θα πρέπει να ανακτήσει την ανεξαρτησία της από την 
ασιατική βιομηχανία κατασκευής ημιαγωγών. Ταυτόχρονα, ο Knapen τονίζει την 
σημασία της ασφάλειας και της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Θέλει να 
αποτρέψει την απώλεια της γνώσης και της τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, η Ολλαν-
δία υποστηρίζει  την ενίσχυση  συνεργασίας μεταξύ των κ/μ  της ΕΕ κατά του 
«οικονομικού εξαναγκασμού» από «τρίτες χώρες» και της παράνομης μεταφοράς 
τεχνολογίας. Ο Knapen επισημαίνει επίσης την σημασία των νέων τεχνολογιών 
όπως η φωτονική, η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική τεχνολογία για τον τομέα 
των ημιαγωγών.  

https://www.express.co.uk/news/world/677994/E

U-European-Union-referendum-Holland-Netherlands-

Brexit-Nexit 



Το αμερικανικό hedge 
fund «Third Point», το 
οποίο κατά το τρέχον έτος 
απέκτησε μετοχές της 
Shell αξίας 750 εκατ. δο-
λαρίων, προτείνει την διά-
σπαση της εν λόγω επιχεί-
ρησης πετρελαίου και φυ-
σικού αερίου σε δύο εται-
ρείες.  
 
Σύμφωνα με τη θέση που 
διατυπώνει ο ιδιοκτήτης 
του hedge fund, Daniel 
Loeb, η αξία της μετοχής 
της Shell είναι περίπου 
35% χαμηλότερη από αυ-
τή της ExxonMobil και της 
Chevron, μολονότι από 
πολλές απόψεις η εταιρεία 
προηγείται των Αμερικα-
νών ανταγωνιστών της. 
Σύμφωνα με τον Loeb, το 
πρόβλημα έγκειται στο ότι 
η Shell αποτυγχάνει να 
προβεί στις απαραίτητες 
αποφάσεις και επιλογές 
στην προσπάθειά της να 
ικανοποιήσει όλους τους 
μετόχους της: τόσο εκεί-
νους που επιμένουν σε μια 
πράσινη στρατηγική όσο 
και εκείνους που επιθυ-
μούν απλώς να αποκομί-
σουν κέρδος από τα ορυ-
κτά καύσιμα. Το αποτέλε-
σμα, κατά τον Loeb, είναι 
μια ασυνάρτητη, αντι-
κρουόμενη στρατηγική της 
εταιρείας και η συνακό-
λουθη δυσαρέσκεια όλων 

των μετόχων της.  
Ο Loeb υποστηρίζει ότι η 
Shell πρέπει να διασπασθεί 
δημιουργώντας, κατά 
πρώτον, μια ανεξάρτητη 
εταιρεία στην οποία θα 
περιέλθουν οι «παλαιού 
τύπου» ενεργειακές δρα-
στηριότητες. Αυτή η εται-
ρεία θα περιλαμβάνει την 
εξόρυξη πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, τη διύλι-
ση και το τμήμα χημικών 
και θα είναι σε θέση, κατά 
τον ίδιο, να έχει μία στα-
θερή ταμειακή ροή. Η δεύ-
τερη εταιρεία που θα προ-
κύψει από τη διαίρεση της 
Shell θα πρέπει να επικε-
ντρωθεί στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και σε 
άλλες δραστηριότητες που 
απαιτούν σημαντικές επεν-
δύσεις, ενώ θα διανέμει 
«μέτρια» μερίσματα στους 
μετόχους. Εκτός από όλες 
τις «πράσινες» δραστηριό-
τητες της Shell, η νέα ε-
ταιρεία θα περιλαμβάνει 
επίσης το τμήμα υγροποι-
ημένου αερίου (LNG) και 
το τμήμα μάρκετινγκ.  
 
Περαιτέρω, βάσει της ο-
πτικής του ιδιοκτήτη του 
«Third Point», η επιλογή 
μιας τέτοιας τολμηρής 
στρατηγικής πιθανότατα 
θα οδηγήσει σε επιτάχυν-
ση της μείωσης του CO₂, 

ενώ επίσης θα υπάρξουν 
σημαντικά υψηλότερες 
αποδόσεις για τους μετό-
χους. 
Από την πλευρά της, η 
Shell ανακοίνωσε ότι είχε 
«προκαταρκτικές συνομιλί-
ες» με το hedge fund. 
Ωστόσο, απαντά αρνητικά 
ως προς τον διαχωρισμό 
της σε δύο εταιρείες κα-
θώς, όπως επισημαίνει, 
δεν υπάρχει καμία προστι-
θέμενη αξία στη διάσπαση 
της εταιρείας ενώ μία τέ-
τοια εξέλιξη θα επιβράδυ-
νε την πράσινη μετάβασή 
της. Επίσης τονίζει,ότι η 
Shell διαθέτει μια 
«συνεκτική οικονομική 
στρατηγική».  
 
Όπως υποστηρίζουν τα 
στελέχη της Shell, η εται-
ρεία στην παρούσα μορφή 
της μπορεί να αναπτύξει 
δραστηριότητες και να 
επιτύχει αποτελέσματα τα 
οποία θα ήταν πολύ δύ-
σκολο να επιτύχει αν χω-
ριζόταν σε διαφορετικές 
εταιρείες. Επιπλέον, το 
τμήμα της εταιρείας που 
αφορά στο πετρέλαιο και 
το φυσικό αέριο θα χρη-
ματοδοτήσει ένα πολύ 
σημαντικό μέρος της ενερ-
γειακής μετάβασής της.  

 

Hedge fund ζητά διάσπαση της Shell σε δύο εταιρείες 

Η HEMEXPO συμμετέχει 
στην διεθνή έκθεση EU-
ROPORT στο Ρότερνταμ 
μέσω του Εθνικού Περι-
πτέρου της Ελλάδος όπου 
κορυφαίοι Έλληνες κατα-
σκευαστές ναυτιλιακού 
εξοπλισμού παρουσιάζουν 
«Smart Ship Solutions» 
προσαρμοσμένες στις ανά-
γκες των Εφοπλιστών και 
των Ναυπηγείων. 

Στην έκθεση συμμετέχουν 
11 ελληνικές εταιρείες . 
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Συμμετοχή της HEMEXPO (Ελληνες Κατασκευαστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού) στην 

έκθεση EUROPORT 2021 στο Ρότερνταμ 2-5 Νομεβρίου 



 
 

 
Η ολλανδική αλυσίδα New York Pizza συνεχίζει τις εξαγορές στην Γερμανία με πλέον 
πρόσφατες αυτές  των εταιρειών Pizza Planet και Flying Pizza. Με αυτές τις εξαγορές, η 
ολλανδική εταιρεία διαθέτει πλέον 107 υποκαταστήματα στη Γερμανία. Η φιλοδοξία της 
New York Pizza είναι να γίνει τελικά ένας από τους μεγαλύτερους «παίκτες» στην Γερμα-
νία και να διαχειρίζεται περίπου χίλια υποκαταστήματα στην χώρα. Η Γερμανία είναι μια 
ενδιαφέρουσα αγορά για την ολλανδική εταιρείας δεδομένου ότι οι Γερμανοί καταναλώ-
νουν περισσότερες πίτσες από τους Ολλανδούς και η αγορά είναι μάλλον «τεμαχισμένη» 
καθώς δεν υπάρχουν πολλές μεγάλες αλυσίδες πίτσας στη χώρα. 

 

Η Air France-KLM απειλεί με δικαστική προσφυγή  για την αύξηση των τελών του αερο-
δρομίου Schiphol. Ο μεγαλύτερος χρήστης του αεροδρομίου θα επικοινωνήσει με τη 
ρυθμιστική αρχή ACM εάν δεν αποσυρθεί αύξηση επιτοκίου 40% για την περίοδο 2022-
2024. Στο τέλος αυτού του μήνα, το αεροδρόμιο θα λάβει οριστική απόφαση για το ύψος 
των αερολιμενικών τελών. Η KLM, θα καταβάλει την μερίδα του λέοντος ως ο μεγαλύτε-
ρος χρήστης του αεροδρομίου. Η ανακοίνωση του αεροδρομίου τον Σεπτέμβριο προκά-
λεσε κύμα οργής μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών που χρησιμοποιούν το Schiphol.  

 

Η ολλανδική εταιρεία Pon Holdings υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς (αξίας περίπου 700. 
εκατ. ευρώ) με την αμερικανική κατασκευάστρια ποδηλάτων Dorel Sports. Προβλέπεται 
ότι η Pon θα αναλάβει την διοίκηση της εταιρεία στις αρχές του επόμενου έτους. Ως εκ 
τούτου, η εταιρεία αμέσως θα γίνει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ποδηλάτων στον κό-
σμο, με τζίρο 2,5 δισ. ευρώ. Η Pon είναι κυρίως γνωστή στην Ολλανδία ως εισαγωγέας 
αυτοκινήτων του ομίλου Volkswagen. Η Dorel Sports είναι ηγέτης της αγοράς των ποδη-
λάτων στις ΗΠΑ και στην Βραζιλία. Στην Ολλανδία η εταιρεία είναι κυρίως γνωστή για το 
εμπορικό σήμα Cannondale. Η εταιρεία Dorel Sports κατασκευάζει συμβατικά ποδήλατα, 
ηλεκτρονικά ποδήλατα, αγωνιστικά ποδήλατα και ποδήλατα βουνού. 

 

Η Shell επέκτεινε την βάση πελατών στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την κατάρρευση διαφό-
ρων βρετανικών ενεργειακών εταιρειών. Η ενεργειακή εταιρεία ορίστηκε από τις βρετανι-
κές ρυθμιστικές αρχές για να αναλάβει πελάτες των Pure Planet, Daligas και Colorado 
Energy, οι οποίοι χρεοκόπησαν λόγω των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου και της ε-
νέργειας. Συνολικά, οι τρεις εταιρείες εξυπηρετούσαν 252.000 πελάτες. Τον Σεπτέμβριο, 
η Shell δέχθηκε ήδη 255.000 νοικοκυριά από την Green Supplier. Ως αποτέλεσμα, η πε-
λατειακή βάση της επιχειρηματικής μονάδας Shell Energy έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 60% 
μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες. 

 

Παρά το τρίμηνο ρεκόρ, η ολλανδική εταιρεία ASML βιώνει ελλείψεις υλικών. Ο κατα-
σκευαστής μηχανών ημιαγωγών (chips)  κατέγραψε ρεκόρ τριμήνου χάρι στην έντονη 
ζήτηση για τσιπ. Για τους τελευταίους μήνες του έτους, οι προσδοκίες της εταιρείας Veld-
hoven είναι ελαφρώς λιγότερο υψηλές λόγω των ελλείψεων υλικών που επηρεάζουν αρ-
νητικά την παραγωγή πολλών εταιρειών παγκοσμίως. Η ASML κατέγραψε έσοδα ύψους 
5,2 δις. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους,  σημαντικά περισσότερα από 
τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ του προηγούμενου τριμήνου.  
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Πληθωρισμός 

Τον Σεπτέμβριο τ.ε., τα καταναλωτικά αγαθά και οι υπηρεσίες κατέγραψαν αύξηση 2,7% σε 
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 2020. Τον Αύγουστο, η αύξηση των τιμών καταναλωτή ανήλθε 
σε 2,4%. Ως εκ τούτου, ο πληθωρισμός βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από το τέλος του 
2019. Η εξέλιξη των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων έχει την ισχυρότερη επίδραση στον 
πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε από 3,0% σε 3,4%. 

 

Ανεργία 

Τον Σεπτέμβριο, οι καταγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν σε 292 χιλιάδες ήτοι, ποσοστό 3,1% του 
εργατικού δυναμικού (3,2% τον Αύγουστο).  

 

Επενδύσεις 

Τον Αύγουστο τ.ε., ο όγκος των επενδύσεων ήταν 0,6% χαμηλότερος σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο μήνα του 2020. Επίσης, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, οι επενδύσεις ήταν 
20% χαμηλότερες. Είναι για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο που οι επενδύσεις σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 είναι χαμηλότερες. 

 

Τιμές κατοικιών 

Οι τιμές κατοικιών σημείωσαν αύξηση κατά 18,5% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον Σεπτέμ-
βριο 2020. Πρόκειται για την μεγαλύτερη αύξηση από τον Ιούλιο 2000. Σε σύγκριση με τον Ιού-
νιο του 2013, οι τιμές ήταν σχεδόν 81% υψηλότερες τον Σεπτέμβριο. Επίσης, πανευρωπαϊκά 
στοιχεία δείχνουν ότι η Ολλανδία βρίσκεται μεταξύ των χωρών με την μεγαλύτερη αύξηση στις 
τιμές κατοικιών στην ΕΕ. Οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ ήταν κατά μ.ο. 7,3% υψηλότερες το 
δεύτερο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η Ολ-
λανδία (+12,8%) σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση μετά την Εσθονία (+16,1%), τη Δανία 
(+15,6%), την Τσεχία (+14,5%), το Λουξεμβούργο (+13,6%) και τη Λιθουανία (+13,3%).  

 

Εμπόριο 

Ο όγκος των εξαγόμενων αγαθών ήταν 5% υψηλότερος τον Αύγουστο τ.έ. σε σύγκριση με τον 
Αύγουστο του 2020 και 1,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019. Πιο συγκεκριμένα, εξή-
χθησαν περισσότερα μηχανήματα, χημικά και μεταλλικά προϊόντα.  Όσον αφορά τον όγκο εισα-
γόμενων αγαθών, καταγράφηκε αύξηση 6,1% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του προηγούμενο 
έτους και 1,1% με τον Αύγουστο του 2019.  

 

Πτωχεύσεις 

Τον Σεπτέμβριο, οι εταιρείες που κήρυξαν πτώχευση (117) στην Ολλανδία ήταν κατά 18 λιγότε-
ρες σε σύγκριση με τον Αύγουστο (99). Τον Αύγουστο, ο αριθμός των πτωχεύσεων βρισκόταν 
στο χαμηλότερο επίπεδο στα τελευταία 30 χρόνια. 
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ        

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

 

Πορεία Χρηματιστηρίου Αμστερνταμ τον Oκτώβριο 2021—Δείκτης ΑEX   

Διεύθυνση: 
Amaliastraat 1, 2514 JC The Hague, 
The Netherlands  
 
Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 
09.00 - 17.00  
 
Τηλέφωνο: 
(0031 70) 356 1199  
 
Ηλ.Ταχυδρομείο: 
ecocom-hague@mfa.gr  
 
Ιστοσελίδα 
www.agora.mfa.gr  

 

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

 Free from Functional 23-24 Νοεμβρ.2021 (www.freefromfoodexpo.com)  

 METSTRADE: 16-18 Νοεμβ. 2021 (https://www.metstrade.com/) 

 World Bulk Wine: 22-23 Νοεμβ. 2021 (http://www.worldbulkwine.com/en/) 

 World of Private Label (PLMA): 14-15 Δεκ. 2021 (https://www.plmainternational.com/world-private-
label-2021) 

 Amsterdam International Olive Oil Competition: Φεβ-Μαρτ. 2022 - τελικός: 11 Απρ. 
2022 (https://www.aiooc.org/) 
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